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Privat forbruget i DK 
(Gennemsnitlig stigning 2,6% p.a.)

(1844=indeks 100)



Hvad lever vi af i dag?
(netto)

Eksport industrivarer 68 mia. (medico 39 mia., maskiner 19 mia., 
møbler 5 mia., instrumenter 5 mia.) 

Eksport landbrug, fiskeri mv. (70 mia.)

Søtransport (52-60 mia.)

Varetilknyttede tjenester (17-18 mia.)

Varetilknyttede tjenester, merchanting (16-19 mia.)

Lønindtægter over grænsen (10-16 mia.)

Lufttransport person og godstransport land (10 mia.) 

Royalties og licenser (3-4 mia. kr.)

En lille smule ingeniørtjenester (2-4 mia.)

…resten giver underskud



Demografi Danmark
Absolutte tal 2018-2028

Kilde: Danmarks Statistik, 2018

2018 2028 Ændring

0-9 623467 700739 77272

10-19 683061 641563 -41498

20-29 778345 759870 -18475

30-39 676658 799866 123208

40-49 769335 673602 -95733

50-59 792609 754776 -37833

60-69 665210 748241 83031

70-79 535730 575100 39370

80-89 212052 349730 137678

90 + 44640 56940 12300

I alt 5781107 6060427 279320



Nettotilflytning til 

kommunerne i 2017







Medarbejdere

Dyb arbejdskraftmangel fremover

Det hjælper først om 5-6 år, og der er alting alligevel 
forandret

Automatisering, outsourcing og nye forretningsmodeller

Tage sig godt af de unge og seniorerne

Passe på familiernes midt i livet

Rekruttere fra Øst og Sydøsteuropa – det bliver svært 
fremover



Fremtidens iværksættere

”Så mutter, vi begynder for os selv i morgen”

– 2 års efter har de 20 ansatte i en tømrerforretning

Uddannelser der fra begyndelse lægger op til andre jobtyper end at 
være ansat – blot sin egen lille virksomhed

Iværksættere i DK som i udlandet – sprog og kultur er vigtige 
fremtidige elementer

Administration, ansættelser og alt det ”bølv”, iværksættere hader

Videreuddannelser og opkvalificeringer, der giver en anden retning 
– vi skal arbejde i 50 år i fremtiden



Iværksætteri
– hvor skal vi begynde?

Vi ved, at langt de fleste virksomheder bliver, hvor de er 
grundlagt. De grundlægges tæt på, hvor iværksætteren bor

I skal selv skabe Jeres iværksættere – eller lokke unge til fra 
Svendborg, Odense eller København

Iværksætteri i folkeskolen. Prøv at lære børnene, hvad det vil 
sige at drive virksomhed

– Åben skole – skolen uden mure

Iværksætteri i Gymnasiet og på Fagskolerne

Miljø for crowdfunding og virksomhedsudvikling
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Delivery Robot



Selvkørende traktor



Tre udfordringer for området

1. Arbejdskraft nok til fremtidens vækst

2. Innovation og iværksætteri som fremtidens drivere –
hvordan får I det til at ske på Langeland frem for 
Århus & København

3. Image fra gamle dage – Bliv ved med at fortælle den 
gode historie



1. Arbejdskraft nok til 
fremtidens vækst

Automatisering, robotisering og nye løsninger
– Bliv eksperimentarium for det nye

Egne uddannelser og især vigtigt at satse på faglærte og de 
vigtigste iværksætterfag

Pendling og gode forbindelser – I har en fin motorvej fra Svendborg 
og ud i resten af landet, husk også færgen til Lolland

Selvkørende trafik, når den nu kommer – forberede området på de 
nye løsninger

Nye ledelsesmodeller som passer til fremtidens unge – det er på 
tide at få et moderne syn på mennesker



2. Innovation og iværksætteri

Få det ind i skoler, VUC & HF og andre uddannelsessteder – få det 
også ind i Svendborg på Gymnasiet

Skab et miljø for privat funding af start-ups – det er de bestående 
virksomheder, der får mest ud at af skabe nye virksomheder

Promover off-springs til bestående virksomheder –

Brug nedlagte erhvervsområder som billige muligheder for at 
komme i gang som ung

Adopter de unge fra området, så de kommer hjem og arbejder i 
ferierne og få nye unge til området ved at være aktiv rundt 
omkring i landet



Den nye geografi!

En kommune, der ønsker vækst, må gøre sig til en attraktiv 
kommune at bo i 

Det vigtigste er at tiltrække de rigtige mennesker – så kommer 
resten næsten af sig selv

Det kommunale serviceniveau har stor betydning for tiltrækning af 
gode middelklassefamilier

I skal se på niveau, rygte og praksis på de vigtigste kommunale 
serviceområder

Gode byer med kultur, samvær og liv er en vigtig forudsætning

Joel Kotkin USA og Canada, DK - Fremforsk.
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